
Co všechno umí řízení

životního cyklu výrobku? 

Chcete vědět víc?

Inovativní správa dat vám umožní pracovat mnohem chytřeji. Podívejte se jak.

Nehýbete se z místa? Jste zahlcení tabulkami a e-maily?

Trávíte dlouhé hodiny tvorbou reportů? Řízením životního

cyklu výrobku (PLM) můžete odstranit slabá místa

ve firemních procesech, mít pod kontrolou veškeré změny

a vždy vědět, co se zrovna děje. Podívejte se, jak to funguje. 

Řízení změn
Změnám výrobku se nevyhnete, můžete ale

předejít průtahům a zbytečným nákladům. PLM systém

totiž udrží procesy v chodu navzdory změnovým návrhům

a příkazům. Navíc vám poskytne jednoduchý přístup

k informacím, které potřebujete ke schvalování ECR i ECO.

Sledování problematických míst

 Nastavíte si postupy pro ECR a ECO a můžete je

průběžně monitorovat.

Informace na dosah ruky

 Stačí pár kliknutí a získáte veškeré údaje o příslušných dílech

a podsestavách. Rychle pochopíte, čeho se změna týká

a jaké změny už proběhly v minulosti.

Uvádění nových výrobků na trh  
Nejčerstvější inovace můžete dostat na trh bez průtahů, které vás

stojí zbytečné peníze. Jak to vypadá v praxi?

Všichni vědí, co mají dělat

Projektové šablony obsahují předdefinované úkoly, milníky

i požadovanou dokumentaci. Vše samozřejmě můžete libovolně

upravovat.

Už žádné věštění z koule

Máte průběžný přehled o tom, jak si vede celý projekt i pracovníci

zodpovědní za jednotlivé úkoly. Okamžité notifikace a přehledné

to-do listy totéž umožňují všem členům týmu. 

 

To není všechno 
PLM poskytuje i nástroje pro řízení kvality a spolupráci

s dodavateli. Jeho propojením se systémem pro správu dat

výrobku navíc pracujete v součinnosti s konstrukcí.

Správa kusovníků 
Určitě byste nechtěli, aby vás lékař léčil na základě chybné

nebo nekompletní dokumentace. Stejně tak nechcete

poskytovat zastaralé informace o výrobcích zákazníkům

nebo dodavatelům. Ano, kusovníky jsou jako lékařské záznamy

o vývoji výrobků – a jako takové jsou možná nejdůležitějším

dokumentem, který klientům dodáváte. Nic vám nebrání

je zpracovávat v Excelu, ale pozor, vystavujete se tím

obrovskému riziku. I zdánlivě bezvýznamná chyba, kterou

v kusovníku uděláte, totiž může mít nedozírné následky.

Díky PLM pro vás přestanou být kusovníky noční můrou.

Právě naopak, začnete si je dokonce pochvalovat.

Všichni pracují s totožnými daty

V centralizovaném systému rychle dohledáte data

ve srozumitelné podobě a správa verzí zajistí, že všichni

pracují s aktuálními údaji.

Konečně všechno dává smysl

 Nejenom že pracujete s poslední verzí souborů, ale navíc si

můžete vyfiltrovat pouze ta data, která jsou pro vás v danou

chvíli relevantní.

Máte přehled o každičkém dni

 V PLM systému zpětně dohledáte, jak kusovník vypadal

v konkrétní den, a zjistíte, kdy byly dodány nebo vyrobeny

relevantní položky.

Víte o každé změně     

 Okamžitě poznáte, čím se nová verze kusovníku liší od té

předchozí. Můžete analyzovat vývoj výrobku v čase

a snadno tak dodržet stanovené požadavky.

ZAČÍT >

https://www.autodesk.cz/solutions/vault-and-fusion-lifecycle
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